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Készült: Kisújszállás Város onkormźnyzata Képviselołestületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014.
szeptembeľ Ż4-én(szerdán) 15.00 kezdettel tartott soron kovetkező, nyilvános üléséľol.

Az ĺiléshelye: Kisújszállás,Yárosháza_ Gaál Kálmán teľem (emelet 3l.)
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Jelen vannak: Humán Erőforrás Bizottsá& Tuka Antal bizottsági elnök, Demeter Jánosné' Dr. Vincze
Sándor, Molnár Imre, Nagy Lajosné, Szabó Tamás, Dr. Malatinszky András, Janó Lajos bizottsági tag;
Kecze István polgárrnester, Tatár Zoltán alpolgármester, Dr. Yarga Zso\t jegyző, Dr. Kui Gábor aljegyző;
Gonda Antal Gáborné, a Kisújszállási TérségiSzociális és Alapszolgáltatásí Központ, Csa1ádsegítő és
Gyennekj óléti Szol gálat v ezetője;
Janó Erzsébet j egyzőkonyvvezető

;

Tuka Antal: Köszönti a megjelenteket'
Megállapítja, lrogy a bízottságból jelen van 8 fő (88,89%-os a részvétel).Szénási LászIő bízottsági tag
jelezte távolmaradáSát. A bizott ság hatźrozatképes.
Bejelenti, hogy az ülésről készülo jegyzőkönyvet Janó Erzsébet szervezési ugýntéző vęzeti.
Az SzMSz-nek rnegfelelően a bizottsági ülésről készülo jegyzokönyvet a bizottsági elnök rnellett egy
bizottsági tagnak alá kell írnia. Javasolja, hogy a mai ülés jegyzi5könyvét Nagy Lájosné bizottsági ňg
hitelesítse. További javaslat hiányában szavazźsra bocsátja a jegyzőkönyv-ľriteiesĺto személýéneř
elfogadását.

Szavazás eľedménye
#: 12296
Száma: 14.09.24l0l O/A/KT
Iđeje:2014 szeptembeľ 24 15:05

Típusa:Nýlt

határozat;

Elfogadva

Egyszerű szavazás

Tárgya:
108/2014. (IX. 24.) szám ú lHl bizottsálgi határozat
KisújszáIlás Város onkoľmányzata Képviselő-testületének Humán Eľőfoľľás Bizottsága 2014.

szeptem ber 24-ei soron ktivetkező ülésének j egyzőktinyv-hitelesítőj e személyéľől

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselo-testiilętének Humán Eroforrás Bizottsága a 2OI4.
szeptembeľ 24-ei soľon következő ülése jegyzőkönyvének hitelesítésreaz ülést levezető elnök mellett
Nagy Lajosné bizottsági tagot jelöli ki.
Végľehajtáséľtfelelős: Tuka Antal bizottsági elnök
2014. szeptember 24.

Hatáľidő:
Enől értesül:
1.

Kisújszállás Város onkormányzata Képviselőtestiiletének Humán Erőforrás Bizottsága

2. Dr. Yarga Zsolt jegyz(5
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Módosító javaslat hiányában szavazásra teszi ťol a napirendet rneghívó szęrinti formában.
Szavazás eľedménye
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Száma: 1 4.09.24
Ideje:2014 szeptember 24 15:06
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Típusa:Nýlt

határozat;

Elfogadva

Egyszeľű szavazás

Tárgya:
109 l20l 4.

(IX. 24.) számú tHlbizottsági határozat

Kisújszállás Váľos onkormányzata Képviselő-testiiletének Humán Erőforľás Bizottsága 2014.

szeptember 24-én soľon következő ütéséneknapiľendjéről

Kísújszállás Város Onkormányzata Képviselołestĺ'ileténekHumán Erőforrás Bizottsága
szeptember 24-ei soron következő

ülése napiľendjétaz alábbiak szerint fogadja el:

a

2014.

A nyilvános ülés napirendie:

1.

Előteľjesztés szociális tárgyú ľendeletek módosítására
Előterjesztő:
Keczę István polgármester
Meghívott:
Gonda Antal Gáborné intézményvezető

Hivatalifelelős: Dr.

2.

Tájékoztatő az önkormányzati táľsulások míÍködésérőI
Keczę István polgármester

E1őterjesztő:

Hivatalifelelős: Dr.

3.

Varga Zsolt jegyző

Varga Zsolt jegyző

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati osztöndíjpályázat 2015. évi
foľdulój áho z v alő csatlakozásľa
E1őte{esztő:
Kecze István polgármester

H:\Szervezesŕes-onkormanyzatťkapcs-oszĺalya\Szer-vezesVanó Zsóką\bizoÍts.źgokHumán Erőfornźs Bizottság\20 l 4' év\20 } 4-09-24-H-jg,lk.doc

4tt6

Hivatalifelelős:

4-

Kocsisné MonokiJulianna osztĺÍIyvezető

Beszámoló az tinkoľmányzat Gaál Kálmán Gazdasági Pľogľamjának 2010-2014. közötti

végrehajtásáľól

Eloterjesztő:

HivatalÍfelelős:

Kecze István polgánnester
KocsÍsné Monoki Juliĺmnn osztĺilyvezető

Végľehajtáséľtfelelős:

Hatáľidő:

Tuka Antal bizottsági elnök
2014. szeptember 24.

Erről értesül:
l.

Kisúj szállás Város Önkorrnányzatának Képvise1ő-tesťtilete

2. Dr. Yarga ZsoLt jeg1rzó
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-----1.napirend: szociális tárgyú ľendeletek módosításáľa Napirendi pont -----

---Időkoľl átozás néIküli //Méretlen----ĘTuka Ántal: Szóbeli kiegészítés,kérdés, hozzászőlźs nem hangzik

el.

Elmondja' két rendeletmódosítást kell a bizottságnak elfogadni, melyekre törvényi változások miatt ke1l,

hogy sor kerüljön.

Hozzászőlás nem lévén,szavazásra teszi ftjl a szociális és gyermekvédelmi ellátások he|ý szabályairől
szőlő 29l20I3. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítását előteriesztés szerinti formában.

---Kéľdések-----
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Típusa:Nýlt

határozat;

Elfogadva

Egyszerű szavazás

Tárgya:
l10 12014. (|x. 24.) számú tH.lbizottsági határozat
a szociális és gyeľmekvédelmi ellátások helyi szabályaiľól szćlló 2912013. (xI. 27.) tinkoľm ányzati
ľendelet módosításáľól

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselo-testületének Humán Eroforrás Bizottsága a szociális és
gyermekvédelmi ellátások helý szabályairől szolő 29l2Ol3. (XI. 27.) önkorm ányzati rendelet módosítását
előterjesztés szeľinti foľmában elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a következők szerínt:
,,Kisújszállás Város Önkonnányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásrol és a szociális
ellátásokról szőló 1993. évi III. törvény 92. s Q) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. c1l<k (2) bekezdéséberr meglratározott feladatkörében eljáľva, Kisújszállái- Város
onkonnányzata Képvise1o-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáľól szóló 45lźO12' (Xil. l9.)
önkonnányzati renđelete6. mellékletének a Humán Erofonás Bizottság vélernényekikérésenélkĺil
képviselő-testület által nem tárgyalható ügyek círn alatt szereplő 2. c) alpondában meghatározolt
Kisújszállás Város onkormányzata Képviselo-testületének Hurnán Eľofonás ľĺ'oitragu vélěrnényének

kikérésévela következoket rendeli el:

1. $ Kisújszállás Város onkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyennekvédelmi ellátások

helý szabályairól szőlő 29l20l3. (XI. 27.) önkonnźnyzati

ľendelkezés lép:

ľelrdęlete

23. $-a helyébe a következo

,,23. $ (1) A személyes gondoskodás keretében biztosított ellátási formák:
a) szociális étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) nappali ellátás, ennek keretében
da) idosek nappali ellátása,
db) pszichiátriai betegek nappali ellátása,

dc) szenvedélybetegek nappali ellátása'
e) idősek bentlakásos ellrátása,
f) fogyatékosok nappali ęl|átása.
(2) Az önkormányzat az (I) bekezdésben foglalt ellátásokat a Karcagi Többcélú KistérségiTársulás által
fenntaľtott intézmények útj án biztosítj a.''
2.

$Ez a ĺendelet 2014. október i-jén lép hatályba.''
Kecze István
polgármesteľ
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Dr. Varga Zsolt
jegyz(í
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A rendeletet kihirdettem :
Kisújszállás, 2014. szeptember 30.
Dľ. Vaľga Zsolt

jegyző"

Végľehajtáséľtfelelős

Tuka Antal bizottsági elnök

:

Hatáľidő:

2014. szeptember 30.

Erľől értesül:
1 . Ki súj száll ás Város onkormányz atának Képvi sel o-tes tül ete
2. Dr. Yarga Zso\t jeg5rzó
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lTuka Antal: Szavazásra teszi föl a 2., a Kisújszállási TérségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási
Központ személyes gondoskodás korébe ártoző szociális ellátásainak intézménýtérítésidíjáról szóló
l4l20l2. (II.29.) onkormányzati rendelet módosítását eloteľjesztésszerinti formában.
Szavazás eľedménye

#:12299
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Ideje: 2014 szeptember 24 15 09

Típusa:Nýlt

határozzti
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Elfogadva

Egyszerrĺ szavazás

Táľgya:
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11I/2014. (IX. 24.) számú tlJlbizottsági határozat
a Kisújszállási TéľségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás ktirébe

tartoző szociális ellátásainak intézményi téľítési
díjáľól szőló 14l20l2.

ľendelet módosításáról

(il.

29.) önkorm ányzati

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Eroforrás Bizottsága a Kisújszállási
TérségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe Íartoző szociális
ellátásainak intézménýtérítésidíjáról szolo 1412012. (il. 29.) önkorrnányzati rendelet módosítását
előteľjesztés szerinti foľmában elfogadásrajavasolja a képviselő-testületnek a következők szerint:
,,Kisújszállás Város Önkonnányzatának Képviselő-testiilete a szociális igazgatásről és a szociális
ellátásokľóI szőlo 1993. évi III. törvény 92. $ (1) b) pontjában kapott fęIhata\mazás alapján, va|amint az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rneghatározott feladatkörben e|járva, Kisújszállás Város
onkormányzata Képviselő-testülętének a Szervezeti és Működési Szabályzatárő|szolő 45l2O12. (X[. 19.)
önkormányzati rendelete 6. mellékletének a Humán Eróforrás Bizottság véleményekikéľésenélkĹil
képviselołestület által nem tárgyalható ügyek cím alatt szereplo 2. c) alpontjźhan meghatározott
Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselo-testtileténekHumán Eroforrás Éizoitsaga vélěményének
kikérésévela következoket rendeli el:
1. $ Kisrijszállás Város Önkonnányzata Képviselő{estületének a Kisújszállási TérségiSzociális otthon és
AlapszolgáItatási Központ személyes gondoskodás körébe tarÍoző szociális ellátásainak intézrnénýtérítési
díjáról sző|ő 1412012. (I. 29.) onkorrnányzati rendelęt. 3. $ (4) bekęzdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
,,(4) A nappali ellátás díjlnentes.''

2.

$Ez

a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba.

Kecze István
polgármesteľ

Dľ. Vaľga Zsolt
jegyző

A ľendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2014. szeptem beľ 30.

Végľehajtáséľtfelelős:

Hatáľidő:

Dr. Vaľga Zsolt
jegyző"

Tuka Antal bizottsági elnök
2014. szeptember 30.

Enől éľtesül:
1.

Kisújszállás Város onkormányzatának Képviselő-testülete

2. Dr. Yarga Zsolt jegyző

Eľedménve
Igen

Nem

Tartózkodik

Szavazott
Nem szavazott
Távol

Voks: Szav7o Össz7o Képviselő
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Gonda Antal Gáborné, a Kisújszállási TérségiSzociális és Alapszolgákątási Kozpont, Családsegítő és
GyermeĘóléti Szolgálat vezetője távozik az ülésről ] 5. ] 0 órakoľ.

-----2.napiľend: az önkormányzati táľsulások működéséľől Napiľendi pont -----

----Időkoľl átozás nélküli i/Méľetlen-----

!Tuka Antal:

Szóbeli kiegészítésread lelretőséget.

[']Kecze István: Szóbeli kiegészítésébenegy pontosítást tesz, aĺti azÚgyrenđi és Jogi Bizottság ülésénis
elhangzott. Az előterjesztés 1. oldalán a 3. pontban a Karcagi Többcélú KistéľségiTársulás
tagönkormányzatai felsorolásában Kenderes város kétszer szerepel, aZ egýket át kell javítani
Berekfiirdore. Ez előterjesztői pontosítás.

lTuka Antal:

Megállapída, hogy az eloteľjesztéssel kapcsolatban kérdésnem vetődik Íö1,

hozzászolźsoké a szó.

a

----Kéľdések-----Hozzászőlások-----

lDemeteľ Jánosné: Elmondja' bogy az önkormányzati társulások rnűködésérő1 szolő tájékoztatókból
kiderül, hogy valamennýen a tőlük megszokott színvonalon végeztéktevékenységtiket. A Nagykun
Hagyományőrző Társulás továbbra is kiemelt feladatának tekintette a társulásban résztvevo
önkormányzatok hagyományőrző rendezvényeinek szervezését, támogatźsát, a nagykun hagyományokat
ápoló kiadványok megj elenését.

A

Kaľcagi Többcélú KistérségiTársulás szélesköru tevékenységei közül kiemelkednek a szociális és
gyermekjóléti ellátás, valamint a településfejlesztés terénvégzett feladataik. Négy sikerespályázataköńl
egyet a Kisújszállási TérségiSzociális otthon és AlapszolgtitaÍási Központ felújítására sikerült elnyerni,
157 millió forint értékben, - mely épületek felújítása 2013. nyarán befejeződtek. Sikeresen megvalósításra
került a két kisújszállási hulladéklerakó rekultivációja is.
A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Központi Ügyeleti Táľsulás magas színvonalon biztosída az orvosi
H:lSzemezesi'es'onlĺormanyzati-kapcs-osztalya\SzemezesVanó

Zsóka\bizottsógok\Humán Erőforrás Bizottság\20

1

4. év\20 1 4-09-24-H-jgyk'doc

9l

t6

ügyeleti ellátás folyarnatosságát, a betegek szállitását. Bízik benne, hogy az önkonnányzat sikeres
pályázatának köszönlretően, a közelmúltban átadott orvosi ügyeleti ellátás Nyár utcai épüiete jelentős
mértékben hozzájárulrnajd a Társulás eredményes működéséhez, munkakörülményeinek j uiĺtarahőr.
A társulások értékelésnekvégérehagýa az Észak-alťoldi Régtó IvóvízminoségénekIavításáért
Önkormányzati Társulást, mel5mek tájéŘoztatőjából sok pozitívurnot nem tudott leszűrni, lliszen az a
társulás, amellk az elmúlt években hatalmas beruházást valósított meg, mel1mek eredtnényeként
jelentősen javult az ivővíz rninősége, vízhálozata, viszont a kivitelező három telepiilésen még rnindig
nem
tudta beszerezni az üzerneltetési engedélyeket, és pereskedések sora köti le a Társulás eneryíiját.
Mindezek ellenére tudomásulvételre javasolj a a tájékoztatokat.

lTuka Antal:

Igen, ezeket

a

tájékoztatókat a bizottságok, a testület rninden évben tárgyalják, erről

érkezett most egy pozitív visszajelzés.

!Kecze István: Demeter Jánosn.é képviselő asszony szavaiľa reagálva elmondja azEszak-alťoldi Régró
Ivóvízminőségének JaYitásáéÍt onkormányzati Társulás munkájával kapcsolátban, hogy a tájékoztáto
készítésesorán még nem értęk véget ezek a peres ügyek. Elmon-dja, hogy a Társulás ,rälu*"nnyi p"r",
ügyét megnyerte, sőt, mostmár az átutalások is megtörténtek. Valamenný, bíróság általmegítélt ó.')"g"t
kamatostól megkapta a Társulás, igy anyag1 lehetőségei is megvannak ahhoz, hogy akár teljesen"uj
technológiát alkalmazva, akáľ a megvalósított technológiát továbbfejles ztvę, az érinteti hárorn telópüléseň
befejezze a tevékenységét,az ivóvízrninőség javítását. Ezt követoen fognak engedélyeket kapni. Nem a
Társulás nem kérte ki ezeket, ez mind a kivitelező feladata volt, aki nem ért ennek a berulrázásnak a
végére. Szeľencséľea hétÍőitársulási ülésen tájékoztatta a jelenlévőket az elnök, hogy valamenný peľt
megnyerte a Társulás, és valamenlrý átutalás rnegtöľtént.

lTuka Antal: Köszöni a tájékoztatást, láda Delneter Jánosné bizottsági tag bólirrtásából láda, hogy
elfogadja atájékoztatást. Ezjó zárszo volt, köszöni.
További hozzászőIás netn lévén,szavazásra teszi fijl az önkormányzati tźltsulások működéséről szóló
tájékoztatok tudomásulvételét, tudomásulvételre aján|ását a Képviselő-testület felé.
Szavazás eredménye

#:12300
Száma: 14'09.24l2l
Ideje:2014 szeptember 24 15:16
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Típusa:Nýlt

határozat; Elfogadva
Egyszeru szavazás
Tárgya:
4. (IX. 2 4.) s zá m ú tH ĺ bizotts ági határ ozat
az ön ko rmá ny zati tá ľsulások m ĺĺköd éséľőlszóló táj ékoztatókľól
1 12 l 20 1

Kisújszállás Váľos onkormányzata Képviselőłestületének Humán Erőfonás Bizottsága az önkormányzati
társulások működéséről szóló tájékoztatókat megtáľgyalta, és tudomásulvételľe ajánlja a Képvišelőtestületnek.

Végľehajtáséľtfelelős:
Hatáľidő:

Tuka Antal bizottsági elnök
20!4. szeptembeľ 30.

Eľről értesül:
1

.

Kisúj száll ás Váľos onkormányz atának Képviselő{estülete
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----3.napiľend: a Buľsa Hungaľica Felsőoktatási Onkormányzati osztöndíjpályálzat2015. évi
foľdulójához valő csatlakozásľa Napiľendi pont _-_-----Időkorl átozás nélktili //Méľetlen----

!Tuka Antal:

Szóbeli kiegészítésre,kérdésre, hozzászőlásra igéný nem lát.

Elmondja, hogy amikor az önkormányzat csatlakozik apályázathoz, đ<intésthoz, elbírálja. Azt gondolja,
hogy egy újabb elemmel tudja segíteni azokat a felsooktatási intézményben továbbtanuló diákokat, akik
kisújszállási születésűek. Ezt egy fontos támogatási lehetőségnek éľzi.
További vélemény nem hangzik el, szavazásra teszi föl a Bursa Hungańca Felsőoktatási onkormányzati
osztöndíjpályázat 2015. évi forđulójához való csatlakozásról szóló határozaÍi javaslat és mel1ékletének
elfogadását.

----Kéľdések-_-- ---

-Hozzászó

l

á so

k_

- -

-

Szavazás eľedménye
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Elfogadva
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Egyszeru szavazás

Tárgya:
1 l 3 l 20 l 4. (IX. 2 4.) szá m rĺ tH / bizottsági határ ozat
a Buľsa Hungarica Felsőoktatási Önkoľmányzati osztöndíjpályázat2015.

csatlakozásľól

évi foľdulójáhozvalő

Kisújszá1lás Város onkormányzata Képviselő{esttiletének Humán Erófonás Bizottsága a Bursa
Hungarica Felsooktatási onkormányzati osztöndijpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról
szóló határozatí javaslatot előterjesztés szerinti foľmában elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a
következok szerint:
A bizottság ahatározati javaslat mellékletételőteľjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadásľa
a Képviselő-testüIetnek.
,,1. Kisújszállás Város onkormányzata csatlakozik az Emberi Eroforrások Minisztériuma Bursa Hungarica
Felsőoktatási onkormányzatl Osztöndijpályázatának}}l5'
évi fordulójához, és ęzzelkötę|ezettséget vállal
arra, lrogy az osztondijrendszer 2015. évífordulója keretében a beérkezett pályázatok'rol lrozott döntését a
pályázati rendszer on-line adatbázisźlban rogzíti. Az önkormźnyzat felhatalmazza a polgánnestert a
csatlakozásrő1és az elektronikus adatbázishasznáIatárőlszőlő
nýlatkozat a|áírására'
Végľehaj táséľtfelelős:
Keczę István polgánnester
Határidő:
20l3. október 1.

Az önkonnányzat a csat|akozáshoz a 2015. évi költségvetésében 500.000 forintot biztosít.
Végrehajtáséľtfelelős:
Kecze István pol gánnester
Határidő:
2014. fębruár 28.
2.

3. Az önkonnányzat az a települési önkormányzatok Bursa Hungarica Felsőoktatási osztöndíjľendszerben
való részvételénekfeltételei és az Általános Szerzodési Feltételek (a továbbiakban ÁszF) alapján a

ály ázati ki írás oka t az a|ábbi al<ka l e gés zí ti ki :
a) ,,ApźĺIyázat kötelező mellékletei'' címtĺrészben utalni kell arra, hogy a kiírás az ,,Igazolás a pátyázó és
a vele egł háztartásban élők egy /őre jutó havi nettó jovedelméről" című męlléklettel (e határozat
p

melléklete szerint) egészül ki.
b) ,,A pályázat kötęlęző mellékletei'' cimu rész,,A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok''
alcím kiegészül a következőkkel:
- ,,AZ egy főre eső jövedelem igazolźsára szolgálő hiteles dokumentumok (p1.: munkáItatói igazolás az
utolsó három havi jövedelem egyhavi átIagárőL, utolsó havi nyugdíjszelvény' egyéb' jovedelemnek
minősülo pénzbeli ellátás igazolástlra szolgáiő dokumentumok).
- Iskolalátogatási ígazolás azon testvérekľől, akik apályázoval egyháztartásban élnek.
- Amennýben a családban tartósan beteg vagy rokkant van, annak igazolása (a betegséget vagy

-

rokkantságot megállapító okirat fénynásolatban megfelelo).
Ha a pályáző hátrányos helyzetű vagy halmozottanhátrányos helyzetű, csatolnia kell az erről szóló
jegyzői igazolást.
Vagłonnyilatkozat (formanyomtatványon) azolłtak, akik ľendszeres g)ermekvédelmi kedvezményre
nem

jogosultak".

c) Az önkormányzati elbíľásáról szóló rész a következovel egészül ki: ,,Az önkormányzat előnyben

ľészesítiazon pályázókat, akilvlél az egl főre eső havi jovedelem nem haladja meg a mindenkori öregségl
nyugdíjminimum os sze gének 1 5 0%- át, azaz 42. 7 5 0 forintot. "

4.)

A

képviselo-testület

a

pályázati rendszerrel kapcsolatos adminisztratív és pénztigý feladatok

ellátásáv al a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal t bizza meg.
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Végrehajtásértfele|ős:
Hatáľidő:

Dr. Varga ZsoIt jegyzo

folyamatos"

Végľehajtásértfelelős: Tuka Antal bizottsági elnök

Határidő:

2014. szepteľnbeľ 30.

Errol értesül:
l.

Kisúj szállás Város Önkormányzatának Képvisel őłes rĹilete

2. Dr.Yarga Zsolt jegyző
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-----4.napirendz az önkormányzat Gaál Kálmán Gazdasági Programján ak2010-2014. közőtti
végľehajtásáľól Napirendi pont -----

-_-Időkoľl átozás nélküli //Méretlen-----

!Tuka Antal: Szóbeli

kiegészítésread lehetőséget.

Ę']Kecze István: Szóbeli kiegészítésébenelmondja, hogy a Gaál Kálmán Gazdasági Progľam
megalkotásakor és a 20l0-es, valamint a 20l2-es feliilvizsgálata során is úgy gondolták' hogy egy
rendkívül nagyot merítettek a váľosfejlesztés,anyagtlból. olyan feladatokat tuztek ki maguk elé, amelyet
kevesen hittek el, hogy teljesíteni tudják. Ugy gondolja, hogy ęz a 60 oldalas anya1, illetve annak
melléklete ékes bizonýtéka ennek a programnak a teljesítésére,valamint ar.:a, hogy ezt a gazdaságtr

progľamot hogyan kellett megvalósítani.

!Tuka Antal:

Kérdésekéa szó.
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----Kéľdések---Ę']Dr.

Vincze Sándor: Kérdezi, hogy az idei beiskolázás az első osztályokban a gimnáziumban, és a

szal<kozép i skolában ho gyan al akult?

Tuka Antal: Válaszadásra Szabó Tamás bizottsági tagnak, aMőncz Zsignond Református Kollégium,
Gimnázium és Szakközép Iskola igazgatőhelyettęsnek adja rneg a szőt'

!Szabó Tamás: Dr. Vincze Sándor bizottsági tag kérdésérevólaszolva elmondja összelrasonlításként

aZ

ę1őző évi adatoklroz viszonýtva, hogy 7-8 diákkal több diák van idén. Eznagyon kevés. KörtilbelüI 80
tanulót vett ťo1 az intézmény. Azért köľülbelüIi a számadat, mert van tanuló, aki másliová ment mégis
ťollebbezéssel, meg vannak' olyanok, akik mégis ide jönnek. Nyelvi elokészítő képzésbekerült 17 tanuló,

így megint egy fél csoportot tudott indítani az intézlnény. A gimnáziumba ZO-anjelentkeztek' őket a
tavalý nyelvi ęlőkészítősökkel tették egybe. onálló gimnáziumi osztály így nincs. 40 olyan tanuló van,
aki szakközépiskolába jelentkezett. Megoszlik lŻ-I3 fő, mert három szakmacsoportot hirdettek meg, a
kozgazdasági szakkozépiskolába, a kereskedelmibe, és az informatikaiba. Belőlük két osztály kerüIt
kialakításra. 40 szal<kozépiskola, a többi pedig gimnázium' A szakképzésreaz érettségiutáni szakképzésre
egy logisztikai ügyintéző, és egy informatikai ľendszergazda csoportot iskoláztak be, 10, 18 fős
létszámmal.

Ę'1Kecze István: Elmondja, lrogy a Baptista SzeretetszolgáIat áittal Í-enntartott közoktatási, köznevelési
intézmények létszámad,atait egyelőľe nem isrneri. Ielezték aZ idei első egyeztetésen, llogy az
önkonnányzat a novenberi soros ülésęn fogja tárgyalni a2014-es tanévzárást, és a 2015-ös tanévkezdést
tárgyalő tájékoztatot, akkorra lesznek pontos ađatok.Ez az e\őterjesztés rnég elókészítésalatt álI'

ĘTuka Antal: További kéľdésénem lévén,ahozzászolásoknak

ad helyt'

-Hozzászólások-----

[]Dľ. Vincze Sándoľ: Megköszöni a kérdésre adott választ. A telrdenciák éľdekelték.A jelentéssel
kapcsolatban elmondja, hogy hatalmas munkának furtja, és azonosul Demeter Jánosné e|őző bizottságs
üIésen elmondott véleményével.Tisztelet azoknak, akík ebben a munkában részesek lehettek.
A beszámoló ktilonös értékénektartja, hogy az onkormányzat veszÍeségeivel is foglalkozlk. Ez a város
ugyanis évtizedeken át büszke lehetett ĺinkormányzati fenntartású iskoláira, és részletes elemzés szól arról
a gazdasági kényszerrol, amely az iskolák, óvodák áÍadtlsához vezetett a törvéný kényszeren kívül.
Megerosíteni tudja, hogy az önkormányzat, mint fenntartó, és az iskolák, óvodák vezetői, dolgozói jól
felszerelt, és tartalmasan, eredményesen működo intézrnényeket adhattak át az új fenntartóknak. Nem
szabađfeledni, honnan indult az intézményrendszer'
Az iskola nęm kiilöníthette el magát annak ídejéna kor ideológíájátó|, és tanári kara ľeformátus ęlodeitől
kellő puritánságot, és kellő tartást örökölt. Elmondja, hogy szźlmár nem mindegy a gímnázium sorsa, ahol
16 évet töltött el, reméli, nem üresedik meg végzetesen ez az íntézmény.oszintén kívánja.

lJanó Lajos: Azt gondolja, hogy az elmúlt 4 év vizsgáIt időszaka, a nagyívíL, tudatos városfejlesztési, és
városüzemeltetési politika biztosította azt, hogy megtöltődjön tartalommal ez a beszámoló. Elmondja,
hogy számára az elmúlt 4 év abből a szempontból is fontos, hogy el ťudja mondani, hogy mint bizottsági
tagkénÍ is felelőse lehetett ennek a munkának. Ez abeszámoló ttikľözí azt is, hogy mindenképpen ęgy jó
anyag kerül a következo képviselołestiilet kezébe annak érdekében, hogy ne töĺjön meg ez a tudatos

városfej1esztési politika.

lSzabó Tamás: Csatlakozik az

Csak gratulálni tud

ęlőzo bizottsági iilésen elhangzottakhoz, és az imént elhangzottathoz.
és a 4 éves munkához.

a beszámolóhoz,
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Demeter Jánosné bizottsági tag aZ ülés előĺĺme4tartott Ügyrendi és Jogi Bizoĺtság ülésénmondta el
véleményéta Gaál Kálmán Gazdasági Progľam 20]0-20]4-es végrehajĺásáról, mětyet jelen bizottság
tagjai is hallottak, ezért azt nem ismétli meg ezen az l)lésen. A hozzószólása a kovetkezi volt:

,,Elmondja, hogy mivel a Humán Erőforrás Bizottság tagjai teljes létszámban jelen vannak, igy
véleményétcsak egyszer mondja el, a következőbizottságülésén már nem teszí ezt meg.
Véleményébenelmondja, hogy az önkormányzat Gaźi Kálrnán gazdasági p.og.uň3ánuk 2010-2014.
közötti végrehajtásáról szóló beszámoló egy igényesen' lnagas színvonalon elkészítettés terjedelmes

beszámoló. Mellékleteivel csaknem 72. olđalonösszefoglalva mutatja be elért eredrnényeiĹet és a
megvalósított feladatokat. Hűen tükľözi a 2010-ben rnegalakult képviselő-testület 4 éves tevékenységét.A
valóságot tükĺözve rnutatja be a gazdasági progľam végľehajtását, azokat a megvalósult beruházášokat,
amelyeket valamennýen naponta láthatnak és ottlronosabbá, élhętőbbé teszik városunkat. Részletesen

elemezve mutada be azt a munkát, amelyet az elmúlt években végeztek: a rengeteg nyertes ptl|yázatot, a
számtalan megvalósított fejlesztést, melyek számát a beszárnoló melléklete is hűen tĺilaoz. Azt gondolja,
hogy - egyetértve a beszámolóban megfogalmazottakkal _ sikeres 4 évet tudhatnak maguk mögött'-A
gazdasági nehézségekellenére sikerült szép eredményeket felmutatni, |átványos beruházásokka1 szebbé
tenni városunkat, közintézményeinket és köztereinket. Nem melretnek el szó nélktil a két legnagyobb
horderejű bęruházás - a Kumánia Gyógyfiirdő és Szálloda, valamint a városközpont felújítása
-.äl"tt,
melynek köszönhetően mindkettő ékes színfolda lett városunknak. A gyönyörűen helyľeállított, csodálatos
színekben tündöklo Yárosháza a szökőkuttal, Zenepavilonnal és rendezvénýérrelméltán viselheti
Y ár osháza Palota címet.

Mindez azonban csak úgy valósullratott meg, hogy nagyon sokan mellettük voltak, segítettek
javaslataikkal és vélernényükkel. Sokan voltak, akik együttműködve fáradoztak kitűzött
rnegvalósításáért. A KisújszáIlási Polgánnesteri Hivatal szakapparátusa,
volna
- atnely nélkiil nelréz lett"e5uĺt

ilyen szép eľedményeket elérni - az önkormányzaÍ által fenntartott intéztnények,gazdasági társaságok, az
oktatási intézmények segítókész csapata számtalan sikeľes pá|yázaÍ megva1ósítóJa és a tettre kész civil
szervezetęk - akik fontosnak tartották Kisújszállás fejlődését,a színvonalas progľamok megvalósítását. A
2O1O-2Ol4-es évekre összeállított gazdaságp.ogru,rr-,r'"gvalósításához adoti ,čIt uregyüttrnűkodni tudó,
Kisújszállás érdekeit szem előtt tartó képviselőłestület, amely 2OO6-ban, majd 20lg-ben ismét biza1mat
kapott Kisújszállás lakosságától és amelynek tagsai Kecze István polgármester úr és Tatár Zoltán
alpolgármester úr iránýtásávaI képesek voltak az ęlőttük álló, nem egyszer idegeket orlő és nem könnyű
feladatok ellátására, melyért köszönettel tartoznak családjuknak akik sok-sok ttirelemmel és megétésšel
viselték, segítettéka képviselői munka sikerességét-, hogy olyan 4 évet zárhassanak, amelyre epĺtenĺ
lehęt a kovetkező években.

Köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek
munkájukhozkiván sok sikert, erőt és jó egészséget.''

a

gazdaságs program megvalósításában, további

lTuka Antal: Köszöni azt aZ összefoglalást, ami a 201O-2OI4-es időszak gazdaságs pľogľamjának
végrehajtását értékeli'Abszolút értékben,és mértékbenteljesen egyet tud érteni azzal a-mégáilapítassal,
hogy nagy horderejű változásoknak lett, és lehetett ľészesea bizottság. Ezek a változások hosszú távon
megváItoztatják a település működését, működtetését. Úey gondolja, hogy az edđigidöntésekkel a
városiránýtási, városfejlesztési elképzelésekkel,és a rnár látható elért eredményekkei előbbre jutott a
település, és feltételezi, hogy a város emberei is. Ennek az összefoglalását tartalmazza az anyag,kđszöni a
készítokmunkáját, az énntęttek tevékenységét,ami a gazďaságs progľam ezen értékelésétlęhetové tette.
Kocsisné Monoki Julianna szervezési és onkormányzati kapcsolatok osztály vezetője bejön az ülésterembe

]5.3] órakor.

ĘDr. MalatinszĘ Andľás: Elmondja, hogy egy dolgot emelne ki az önkormányzatelmúlt 4 évébol,ami
régen meghatározott szándékok megvalósítását szolgálta' Annak a felismerésé,hogy a mai politikaigazdaságtr' helyzetben, és az Ewőpai Unióban való tagságot is beleéľtve, nugyon hatirozottan,
H:ISzer'vezesi-es-onkormanyzati-kapcs-oszĺalya\SzervezesVanó
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rendszeresen páIyźnníkell, hogy a tervek ťlnanszirozhatók, megvalósíthatók legyenek. A lrivatalban is
megvan az a képesség'amilyen lehetőségeket ađez a belső és kiilső nemzetközi heIyzet, hogy a lehető
legjobban k1hasznáIja, - és a megvalósulást mindenki látja. Kívánja' hogy ęZ fo1ytaiódjon a Ĺövetkezo
testületnél is.

!Tuka Antal: További hozzásző\ás nem lévén,szavazásra teszi fol aGaái Kálmán Gazdasági Program
végrehajtásáról szóló beszámolót és lratározati javaslatát előterjesztés szerinti formában.
Szavazás eľedménve
#:12302

Száma: 14'09.24l 4l0l

Ideje: 2014 szeptember 24 15:33

NKT

Típusa:Nýlt

határozat; Elfogadva
Egyszeríi szavazás
Tárgya:
ll4l2014. (IX. 24.) szám rĺ tHlbizottsági határozat
a Gaál Kálmán Gazdasági Progľam végľehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáľól
Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Eľőforrás Bizottsága a GaźůKálrnán
Gazđasági Program végrehajtásáról szóló beszámolót és határozati javasiatát előterjesztés szeľinti
formában elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a következők szerint.
,,Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselo-testülete értékeltea Gaá1Kálmán Gazdaság1Program
végrehajtását, és megáLlapitja, hogy annak célkitĹrzésęiaz önkonnányzat telrerbíró képességět, u
megváltozott jogszabálý környezetet, a gazdasági lehetőségeket figyelembe véve teljesültek.

A

Képviselő-testület felkéri a 2014. október 12-én tartandó

helý

önkormányzati képviselő

és

polgármester váIasztáson mandátumot szęrzett képviselőket, hogy az eredményeket megori"ué és azo?ła
támaszkodva, a Gazd,aságtr Prograrn szellemiségét megőizve vizsgálja felül u]t, és đo|gozzon
Kisújszállás , az itt é1ő emberek boldogulásáérĺ.

Végľehajtáséľtfelelős:KeczeIstvánpolgármester

Hatáľidő:
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Hatáľidő:

2014. oktobęt l2;,
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ĘTuka Antal: Az utolsó bizottsági ülésen köszöni mindenkinek az

NKT
eddigs munkát.

További kiegészítés,kérdés,észrevéte\,vélemény, javaslat nem hangzik el.
megköszöni

arészvételt, és az ülést 15.34 órakor bezáĄa.
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